
 

 1/2019/2 -פרוטוקול ישיבת הנהלהסיכום 

  נוכחים:

 יו"ר אהרוני עדי

 סיו"רסגרון אביב 

 רמ"ד תרבותבר ניתאי 

 מעורבות רמ"ד שמש נועה

 רמ"ד הסברהארז אור 

 מנהלת משאבי אנוש רבינוביץ דורין

 מזכ"ל המועצה דביר ברק

 רמ"ד אקדמיה.  צדוק שיר

 -עדכוני יו"ר האגודה

חברי המעוצה את כל היה ממש כיף להכיר , הפגישות עם חברי המועצה החדשהסיום אני לקראת 

 .יםחדשואנרגיה לראות רוח הנכנסים ו

אשלח בתפוצה כללית מייל שמעדכן על ברכת הצלחה  24.1 -לתקופת מבחנים ב את היציאהלקר

במהלך חופשת וקיום הדממה  משרה 75%-לבמהלך פברואר  תזכורת לקיצוץ התקן, במבחנים

 פסח.

תהליכים או  לפרסםחודש טוב  וזה ולכן , שאין הרבה אירועים כי כולם במבחניםלציין חשוב 

 . רוב לא מקבלים חשיפהפרויקטים של

אחד זה הצגת החציון גם בתוכניות  -תקופת מבחנים נעבוד על שני נושאים מרכזייםבמהלך 

תפקידים בחינה של , השני זה ועדות שיתכנסו בתחילת מרץועבודה וגם בתקציבים ונציג את זה ל

רי "פגש עם יוילקראת סוף התקופה נלפני תקופת מכרזים. צורך לעדכון ויש באגודה במידה 

  .ועדותובאותם תקופה ונאשר הועדות ונציג להם את הממצאים שעבדנו עליהם במהלך וה

' ה לי ולירדן רכזת שוויון מגדרי ישיבה עם היחידה להוגנות מגדרית של האוניתייאתמול ה

 .האירועים יתעצמו השנה בהמשך לשנה שעברה, היה מאוד טוב ,לקראת אירועי יום האישה

,  יש יחליף אותה כרמ"ד כספים ואוהדשבוע הבא באופן רשמי אושרת מסיימת את התפקיד שלה  

 .כוסית ביום רביעי בבוקר שאליה כולם מגיעיםלנו הרמת 

ורד , מנהלת אגף האסטרטגיהם צביקה עוזר ראש העיר ועביום ראשון קיימתי פגישה בעירייה 

חיבור הסטודנטים הוא חלק מהתהליך שאנחנו מדברים עליו הייתה פגישה מאוד מעניינת  .גושן

דים על אנחנו עובפים בעולם של התעסוקה, "דיברנו על שת. יצירת פלטפורמות בעיר,ש "לב

 .פרויקט משותף

  -סיו"ר האגודה

דיברנו על מה אנחנו רוצים לשים במרכז  ,ועדותהורי "נבחרו יוועדות תפעול ותקנון התכנסו, 

 . להיות עשיה טובה אני מרגיש שהולכת והקשר בנינו, השנה מבחינת אופן ההתנהלות 



 

 אם יש לכם הצעות לברים או מזון תעבירו. ,פורים שעוברים היום אנחנו עובדים על מכרזי

 .ספקים תרנצא במכרז לבחיבאמצע החודש אנחנו 

תהיה נוכחות גדולה של אנשים חשובים ובניהם  , מעניין"-זה-"אוטי פסטיבלהבא יש את   -בנגטיב

אנחנו מתרגשים . דיקאן הפקולטה לרפואה', נשיא האוני, חברת הכנסת קרין אלהרר, ראש העיר

 לארח אירוע כזה בשיתוף עם עמותה. שהנגטיב זוכה

 -תרבותד "רמ

 . סים שינוי"התרמה לעוהאימון את היום יש  –פוזיטיב 

 . יש עוד אחד ,אמפ הראשון'נגמרו כל המקומות לאימון קנגו ג 

יש דברים לשיפור , הייתה ממש מוצלחת וגם המשובים היו ממש טובים  -סלאם סדנת פואטרי

 .ונפיק מזה לקחים לסדנאות הבאות

צריך לעשות ישיבת חברה הגישו קטעים,  16כבר , 15.1 -מתכוננים לערב ב -אם ערב פואטרי סל

 . מי שרוצה מוזמן,סינון 

 . לשני המופעים כרטיסים 800קנו כבר כמעט , ויש התרגשות' מגיעים לאוני -ציפורלה  8.1ב

 .יש את הטורניר פינג פונג 22.1ב

 . הזמנו להם חולצות בשביל קצת גאוות יחידה ,ריצההקבוצת גם הליגות ממשיכות לרוץ, 

  .עשינו נהלי רכש ראשונים, ממשיכים לעבוד על פולין

  -ד רווחה"רמ

 .ר הוועדה"נבחרה יויתה ישיבה ראשונה של ועדת רווחה, ע היובהש

רסמנו דרך הדיקנאט ממש הקפיץ את כמות המשיבים ואנחנו על זה שפהולך מעולה, -ר וסקר די 

עדיין אין רכז . ואז נגיע לניתוח נתונים 10%אנחנו קרובים להגיע ל 1750היעד הוא בערך  ,1550

 רכה.רעיונות יתקבלו בב, דיור

ינלאומיים ורכזת סטודנטים ערבים, שזה עם רכזת סטודנטים ב  7.1נעשה ב  -גיבוש במעונותערב 

 . 100והיעד הוא  40נתיים נרשמו יב ,אם אתמול פתחנו את ההרשמה'זה ערב עם פיצה וג

ם ומידע חשוב שלא מספיק מונגש לסטודנטים הוא יפיבקרוב יצא קמפיין בשפה הערבית של ט

 .22.1וב' ים באונייצא  בפייסבוק ובשלט

כי  2שנה שעברה אבל נגדיל את כמות המשתתפים פי  קיום כמו שהיה -טורניר פינג פונג של דו

זה  ,ראינו היענות מאוד יפה שנה שעברה עם שאיפה שיהיו באמת מספר סביר בין ערבים ליהודים

 .יהיה במרכז הספורט

 



 

  -ד הסברה"רמ

הצגתי לחברים ועדה, וה י נבחר לראשתום לו, היה מוצלח ,אתמול הייתה לנו ישיבת ועדה ראשונה

 . את העשייה במדור

נשמח לקבל  הערות לשיפור  ,תאזינו ,עלה לאוויר ,תוכנית רדיו ראשונה פודקאסט האגודה

ם לתת לזה כמה אנחנו רוצים ג. זה ממש יעזור ,תכנים שאתם חושבים שרלוונטיים ולשימור

 . בספוטיפיי התפוצה של זהשבועות לראות איך 

רות יאחת על מחשבה מה אנחנו עושים לקראת הבח ,היום יש לנו שתי ישיבות עם מדור מעורבות

חשבנו  ,שלנוהארציות ואחת על איך אנחנו משלבים יותר חזק את התחום של התעסוקה בפרסום 

 . על זה בתוכנית העבודה בקיץ

אנחנו רוצים לחשוף את , צילום נוף עירוני בבאר שבעיקט חדש של אנחנו מתחילים פרו

  .זה חלק מהחזון שלנו ,הסטודנטים לנופים בעיר

 .יק וכבר יש שער'ופצ'אנחנו בשיא העבודה על הגיליון השלישי של הצ

  -משאבי אנוש

דש בעזרת נועה לכל האירועים שעושים עם הנגטיב אתמול אחרי שיחה עם דיקלה יצרנו פורמט ח

כנס לגמל יכל מה שצריך לעשות זה לה ,תיקי אירוע ארוכים יש שני דפים קצרים אלבמקום למ

 .ולמלא דברים פשוטים

שלחתי הודעות לכל הרכזים שלא שלחו אליי נט אירועים מתחילת שנה, עברתי אתמול על כל הג 

ה יותר אז הרבה פעמים ז ,יש הרבה אירועים חדשים יחסית לשנה שעברה -חזרה תיקי אירוע

אני אשלח את הדברים הרלוונטיים לכל רכז כדי , עבודה כי הם צריכים לכתוב דברים מאפס

אני שיניתי המון  ,הייתי מציעה לפתוח את התיקי חפיפה ולעבור עליהם. שתבינו וישלחו לנו חזרה

 . יש המון מה לעשות' גם החציון וגם המצגות וכו. בשלי

. אז צריך כלים רב פעמיים ,לא נביא חד פעמי ,נביא נשנושים ושתיה, יש סרט לכל האגודה 12.1ב

 .תגידו להם לבוא יהיה פאן

  -מועצה ל"מזכ

ק את העשייה שלכם ונקודות הממשלהכיר ודה במטרה עם הנהלת האג השבוע התחלתי פגישות

 . שיש בינינו לאורך השנה

רים שבאים מחויבים וגם מי שיתמודד בוועדות הבאות "נבחרו יו, עדות התכנסווהרבה מהו

 . אחלה של מצגות התלהבו ודיברו על הרצינות שלכם. ניםמצוי

 . בזמן הקרוב אני אעשה כניסה לתפקיד מלאה ואסיים את החפיפה

 .מי שצריך להתכונן או להכין דברים זה הכיוון כרגע 20.1מליאה שניה מכוונת ל

 



 

 -ד אקדמיה"רמ

במהלך תקופת  .סביב אקדמיהזרת המילואים וגם גם בג מדור אקדמיה נערך לתקופת מבחנים

והמזכירה האקדמית  כל שבוע על מבחנים חריגים עם המשנה לרקטור נפגשיםאנחנו מבחנים 

  ומעלים פערים של הסטודנטים. 

מרצה מעורר " -בחירת הסטודנטיםקטגוריה של לקיבלנו אישור , הרקטורבטקס מצטייני 

שיטות לימוד חדשות  שמשלבים להעצים מרציםהמטרה  הסטודנטים.ב ", נפיץ סקר בקרהשראה

 . על ידי מתן במה בחסות הרקטור להעצים את זהו

 חשבנו על דרכי פרסום' אנחנו והאוניייצא סקר שביעות רצון מההוראה, עוד שבוע וחצי 

הסקרים הם הדרך שלנו לקדם ולשנות את איכות ההוראה באוניברסיטה ולכן מילוי   משותפים.

 נו. הסקר חשוב גם ל

חלקם , לפתח אותםעלו פרויקטים מעולים שאפשר , ר"נבחר היו ,הייתה ישיבת ועדה השבוע

 .חלקם נכניס לתוכניות עבודה של שנה הבאהונתחיל השנה 


